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Van start in 2022 
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wens u bij deze nog het beste voor 2022! 

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn afgelopen maandag weer open gegaan. Gelukkig, want 

voor ieder kind geeft school ritme, is het de plek waar je gevormd wordt en ontmoet je (nieuwe) 

vrienden.  

Het protocol is niet veranderd ten opzichte van de weken voor de kerstvakantie, maar het weer 

wel. De kans dat we met kou te maken krijgen is aanwezig en door de ventilatie (ramen tijdens 

lessen open) kan het kouder zijn in de school. Het kan helpen om op koude dagen uw kind een 

extra trui of vest mee te geven.  

We hopen zo veel mogelijk gevrijwaard te blijven van besmettingen in de school, maar mocht het 

zo zijn dat 30% van onze leerlingen of medewerkers besmet is of thuiszit i.v.m. quarantaine dan 

schakelen wij voor 7 dagen over op online onderwijs. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Personeelszaken 

Een nieuw jaar geeft altijd weer wat wijzigingen in een personeelsbestand. Hieronder hebben wij 

deze aangegeven: 

• Omdat mevrouw Ziyani (docent nask) haar contract afliep bij Het Element, moesten we op 

zoek naar een nieuwe docent voor de leerlingen van de techniekklassen. Zoals u weet 

van afgelopen jaren is het niet makkelijk om een geschikte docent te vinden voor nask. 

We zijn daarom verheugd dat het toch weer gelukt is.  

• De heer R. Gafoer is gisteren gestart. Hij heeft veel ervaring in het vmbo en staat met 

passie voor de klas. Samen met de heer Van Dijk zal hij de nask-lessen gaan verzorgen. 

Ook gaat hij een aantal bijlessen geven en een aantal uren PIE, samen met de heer Van 

Honschoten. We wensen hem veel succes! 

• De heer B. Arkema is ook nieuw en gaat de taken/uren van mevrouw Hartman 

overnemen. Dit gaat om de lessen techniek aan basisscholen, vanuit het project ’T is for 

Tech’. De heer Arkema heeft zich met veel enthousiasme gepresenteerd en gaat volgende 

week starten. Mevrouw Hartman kan zich dan richten op de lessen Future Skills in 

periode 3 en 4, want voor die lessen hadden we nog een vacature.  

• De heer F. Blankert geeft per heden de lessen M&M aan drie klassen, omdat de heer 

Batenburg voor de vakantie met pensioen is gegaan.  

• Dhr. W. Den Tuinder is weer terug en geeft weer volledig les.   

• Mevrouw T. Kalpoe komt bijna weer terug van haar zwangerschapsverlof en zal weer in de 

lessen Engels gaan ondersteunen. We danken hierbij mevrouw Sharifi voor het vervangen 

van mevrouw Kalpoe.  

• Mevrouw E. Vos is gestart als schoolmaatschappelijk werkster. Zij stelt zich hieronder 

nader voor. 

 

* Even voorstellen 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Ellen Vos en per deze week ben ik 

gestart als schoolmaatschappelijk werker op Het Element. Als schoolmaatschappelijk 

werker begeleid ik leerlingen die problemen ervaren op verschillende leefgebieden. Ik 

luister, geef advies en biedt ondersteuning op maat. Wanneer nodig verwijs ik leerlingen 
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door voor specialistische hulp. Dit uiteraard allemaal in overleg met de leerling en zijn of haar 

ouders/verzorgers.  

De dinsdag, woensdag en donderdag zijn mijn werkdagen. Op de woensdagochtend werk ik op de 

Euroweg en de rest van de week op de Hooglandseweg-Noord. Mocht u vragen hebben, schroom 

niet om contact met mij op te nemen. U kunt mij bereiken via evos@hetelement.eu. 

 

Toetsing  

Doordat de school voor de kerstvakantie een week gesloten was, blijkt dat het soms niet 

haalbaar is geweest om alle kleine toetsen uit het PTO en PTA volgens planning in periode 2 af te 

nemen. Het kan dan ook voorkomen dat een toets uit periode 2 doorgeschoven wordt naar het 

begin van periode 3. Indien dit van toepassing is, benoemt de docent dit naar de leerlingen en zal 

de toets uiteraard in Magister worden ingepland. 

 

MAG-dagen  

Aanstaande woensdag de 19e januari mogen wij gelukkig onze Meet And Greet dag (voorheen 

open dag) organiseren. In Amersfoort is afgesproken dat leerlingen uit groep 8 van de 

basisschool met een basis- en/of kaderadvies de vmbo-scholen mogen bezoeken. Met de 

restrictie dat per kind één ouder mee mag. De opzet is daarom anders dan normaal en de 

bezoekers zijn vanaf 15.00 uur voor een tijdvak van één klokuur welkom. De lessen zullen op 

deze dag om 11.50 uur stoppen, zodat we daarna de tijd hebben om de school en de lokalen in 

orde te maken voor de potentiële leerlingen en hun ouders.  

‘Meet And Greet’ hebben we als naam gekozen om de ontmoeting met elkaar weer te geven in 

een tijd dat voor Het Element deze activiteit MAG doorgaan. Daarnaast is ‘meet and greet’ ook de 

eerste stap in onze eigen Elementles. Het is zo belangrijk, om leerlingen te laten ervaren dat ze er 

mogen zijn en dat ze gezien worden.  

Kent u leerlingen die in groep 8 zitten, die interesse hebben voor Het Element, dan kunnen zij 

zich via onze website www.hetelement.eu aanmelden voor deze MAG-dag. De tweede MAG-dag 

wordt op donderdag 17 februari 2022 gehouden. We hopen vele leerlingen en ouders te mogen 

ontmoeten.  

Mooi te ervaren, in de voorbereidingen naar woensdag, zijn de vele enthousiaste leerlingen die 

willen helpen op deze dag; een teken van betrokkenheid met en trots zijn op de school.  Ze willen 

de toekomstige leerlingen hier graag over vertellen. 

 

Johan Prenger 

Afdelingsleider brugklassen 

 

Voor leerlingen en ouders van klas 4; 2022, Het jaar van de overstap! 

Het jaar 2022 is nog maar net begonnen, maar het schooljaar is al een heel eind op weg. Over  

4 maanden starten de centraal schriftelijke examens. Voor de leerlingen en ouders van leer- 

jaar 4 is het een spannende tijd. Niet alleen het uitzicht op de examens, maar ook de vervolg- 

keuze moet definitief gemaakt worden. De overstap van vmbo naar mbo komt steeds dichterbij. 

 

Sommige leerlingen weten al hoe goed welke volgende opleiding bij hen past. 

Alleen de formaliteiten moeten nog geregeld worden. Deze formaliteiten bestaan 

uit het invullen van het digitale doorstroomdossier in Intergrip en het aanmelden 

bij de mbo-opleiding. Dit kan vaak via de website van de school. Onze mentoren 

in leerjaar 4 kunnen de leerlingen ondersteunen met het invullen van het digitale 

doorstroomdossier. Bij het aanmelden zijn de gegevens van ouder(s)/verzorger(s) 

vaak nodig. Het is daarom verstandig om dit in gezamenlijkheid met de leerling 

en/of ouder/verzorger te doen.  

 

Er zijn ook leerlingen die nog twijfelen over een bepaalde opleiding. Aan hen geven wij de 

boodschap af om actief te worden. Ga op zoek en maak kennis met opleidingen die je 

aanspreken. Op school heb je de afgelopen jaren op verschillende wijze kennis mogen maken 

met beroepen, vakken, opleidingen waarin je wellicht geïnteresseerd bent geweest. Er zijn open 

dagen en meeloopdagen geweest op verschillende mbo’s. Ook in de maanden januari en februari 
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worden deze nog aangeboden. Maak hier dankbaar gebruik van. Alleen door zelf vragen te stellen 

en te kijken, weet je of iets bij je past.  

 

Het kan ook voorkomen dat je nog helemaal niet weet wat je wilt gaan doen. Dan is het belangrijk 

dat je zo snel mogelijk een afspraak maakt met je mentor om te kijken welke ondersteuning jij 

nog kan gebruiken. 

  

Ik wens jullie allemaal een heel goed 2022, met genoeg ervaringen en kennis om de juiste keuze 

te kunnen maken. 

 

Ivo van Witzenburg, LOB-coördinator  

 

Aangepaste examenregels 2021-2022 op een rij 

Vlak voor de kerstvakantie werd bekend dat ook dit jaar de afname van de centrale examens 

wordt aangepast. Hieronder op een rij welke wijzigingen er zijn.  

 

* Drie tijdvakken 

▪ De examenperiode is uitgebreid van 2 naar 3 tijdvakken waarin de examens worden 

afgenomen.  

▪ Leerlingen hebben de mogelijkheid om de centrale examens te spreiden over tijdvak 1 en 

tijdvak 2. 

▪ Tijdvak 2 is daarvoor uitgebreid naar 10 dagen. 

▪ In tijdvak 2 vinden ook de herkansingen uit tijdvak 1 plaats. 

▪ Herkansingstijdvak 3 is fysiek op de school.  

 

Ons streven is elke leerling examen te laten doen in tijdvak 1. Er kunnen echter redenen zijn om 

deel te nemen aan tijdvak 2, denk aan ziekte/quarantaine tijdens tijdvak 1.   

 

* Extra herkansing 

Dit jaar hebben de leerlingen in plaats van één, twee herkansingen voor de centrale examens van 

de AVO-vakken (denk aan vakken als Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde enz.).  

 

* Tijdvakken en uitslagbepaling 

Digitale examens – basis en kader 

 

Tijdvak Afnamedagen (Element) Bekendmaking uitslag 

1: eerste afnames 19 mei t/m 8 juni 15 juni 

2: eerste afnames & herkansingen 20 juni t/m 1 juli Zodra volledig gecorrigeerd. 

3: herkansingen Zodra gecorrigeerd 

herkansingen inplannen 

Uiterlijk 6 juli 2022. 

Zodra volledig gecorrigeerd. 

 

Schriftelijke examens – gemengde en theoretische leerweg (hoger niveau) 

 

Tijdvak Afnamedagen (landelijk) Bekendmaking uitslag 

1: eerste afnames 12 t/m 30 mei 9 juni 

2: eerste afnames & herkansingen 13 t/m 24 juni 1 juli 

3: herkansingen 5 t/m 8 juli 14 juli 

 

* Aanvraag deelname tijdvak 2 

1. Leerling en ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de mentor dat afname in tijdvak 2 de 

voorkeur heeft boven deelname in tijdvak 1.  

2. Aanvraag wordt gedaan bij examensecretaris vóór 22 april 2022 

(mlenters@hetelement.eu). 

3. Leerling krijgt een maatwerkrooster. 
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Group 8 4 Talent! 

Afgelopen donderdag waren er 40 leerlingen uit groep 8, van basisscholen van de KPOA, op 

school voor een les techniek, sport, zorg, creative of HBR. Ze zijn lekker actief bezig geweest en 

hebben de handen flink uit de mouwen gestoken. Zo waren er leerlingen die voor het eerst in hun 

leven een zaag hanteerden om het begin van een vogelvoederbakje te maken. Bij Horeca, 

Bakkerij en Recreatie is een eigen lekkernij gemaakt, onder begeleiding van een ‘ervaren’ 

vierdejaars leerling. De komende 3 donderdagen komen ze weer en maken ze zich nog meer 

basisvaardigheden eigen. Heerlijk om te zien hoe ze hiervan genieten en zich ondertussen een 

beeld vormen van de school. 

 

Johan Prenger  

Afdelingsleider brugklassen 

 
 
 
 
 
 
 


